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KOKOSFIBRE
Dyrkningsplader fra tomatkultur til forbedring af  jordstruktur, 

sælges 15 l. per plade. Kr 2,00 pr. stk. afhentet.
Erik & Steen Magnusson
Tuevej 39, 7000 Fredericia

Tlf. 75 95 40 99
PS. Indeholder næring. PH ca. 6.

Pjedsted Forsamlingshus
 

 Nye udlejningspriser pr. 1. august 2010
 Salleje fest incl. rengøring  kr.  2.100,- 
 Aftenmøder incl. rengøring kr.  850,- 
 
 Alle priser er incl. moms

 

Bestillinger af forsamlingshuset modtages alle dage på tlf. 75 95 40 93 Kjeld Hindkjær
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Efterår = Efterårsfest
Der kan ikke være mange, som er uviden-
de om, at der den 29. oktober er efterårs-
fest i BP Hallen. Der bliver fra festudvalget 
lagt et stort arbejde i forberedelserne til ef-
terårets fest i hallen, og plakater rundt om i 
det ganske lokalområde, gør opmærksom 
på denne begivenhed. I BPI er vi meget 
glade for, at den gamle tradition med ef-
terårsfester er ved at bide sig fast, som 
en årlig begivenhed i vores lokalområde. 
Dels fordi overskuddet går til ungdoms-
arbejde, men også fordi  det er med til at 
skabe et sammenhold og kendskab til hin-
anden i vores lille samfund. Jeg synes, at 
det har været nogle meget positive fester 
de sidste to år, og jeg vil opfordre alle til 
at købe en billet, enten det er alene, som 
par, sammen med naboerne eller venner. 
Torsdag den 1. september var der ud-
deling af overskuddet fra Sommerfesten 
2011. Spejderne og BPI fik hver overrakt 
en ”gavecheck” på deres del af overskud-
det, som i år samlet landede på kr. 27.000. 
Det foregik som noget nyt i Det lille fjern-
syn med tv-seerne som vidne. Og penge 
kan foreninger som vores jo altid bruge, 
ikke mindst i disse dage hvor kommunen 
igen har det store sparekatalog i spil. Vi 
vil som forening kigge forslagene igennem 
og komme med vores bidrag/indvendin-
ger, og på den måde forsøge at undgå de 
store besparelser på vores område.Efter-
året er også startskuddet til indendørs ak-
tiviteter i BPI, og de er allerede i fuld gang. 
Alle vore aktiviteter er igen i år samlet i BP 
Hallen (undtagen skydning), og det giver 
alle mulighed for at deltage uden de store 
transportproblemer. Se på hjemmesiden 
eller kig i Fokus og vælg dig en aktivitet 
som du finder interessant og meld dig til 
gennem Conventus, så er du klar. God 
fornøjelse.

Karl Thomsen, formand BPI
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Gammelby Mølle
 Caféen
I caféen serveres dagens kage, friskbrygget kaffe, varm kakao, gammeldaws fedtemad 
med ost, rullepølse beklædt med sky, en kølig fra kassen og franske limonader.
Frokostarrangementer som f.eks. den årlige familieudflugt, et frokostmøde, barnedåb 
eller fødselsdag kan arrangeres efter nærmere aftale.

Åbningstider frem til jul
Søndage mellem 11.00 og 17.00 – der-
udover kan Møllen åbnes efter aftale.
Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev 
på www.gammelby-moelle.dk

Vi glæder os til at se jer på Møllen
Jette og Preben Lange
Gammelby Møllevej 62
7000 Fredericia
Tlf: 75 56 00 01 eller 
mobil 23 23 56 89
mail@gammelby-moelle.dk

Gårdbutikken
Efteråret byder på mange spændende og smagfulde specialiteter og naturligvis har vi 
altid mange smagsprøver,  så du ved hvad du køber eller får pakket i kurven til kolle-
gaen, dit personale, naboen og andre, der trænger til en omsorgsfuld opmærksomhed.

Vores fodtøj er udviklet af en professor i ergonomi og anatomi.
Arcopédico´s sko er de eneste sko i verden hvor både sål og overstykke efter kort tids 
brug, bliver et aftryk af foden. ”Man mærker ikke, at man har sko på ” er en typisk 
bemærkning fra en, der prøver et par Arcopedico sko første gang.

Sidste nyt er et par lange støvler, der kan vaskes i vaskemaskinen.
Ja, den er god nok, sidste efterår/vinter testede vores store datter disse støvler - 
den holder.

Vi har fundet de skønneste,  varme kaninponchoer. Der bliver ikke produceret så mange, 
derfor har vi kun et lille lager – men vi kan vel om nogen, tillade os at sige – de sælges 
efter  - FØRST TIL MØLLE – princippet.

Plastik – nej, det hører da ikke til på en gammel mølle – og jo, dette helt unikke system 
fra New Zealand – er vi faldet fuldstændig for.
Lad os fortælle om vores begejstring når du besøger os. 

Fortsættes side 5
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Oktober
 4.  Foredragsforeningen - Pianist og højskolelærer 
   Stig Nørgaard 
 29.  Efterårsfest

November
 1.  Foredragsforeningen - Mariann Fisher Boel
 5.  Rystesammentur for ungdom badminton
 22.  Foredragsforeningen - Tidl. sognepræst Hans Jørgen Kaltoft
 26.  Åben stævne i badminton

December
 7.  Julebadminton

Har du aktiviteter, som du ønsker skal med i Aktivitetskalenderen, så send en mail 
til fokus@bpanet.dk

Gammelby Mølle fortsat...
Smykker fra Dansk Smykkekunst,vi har nogle helt fantastiske ting.

Australske oilskinsfrakker, hatte af kænguruskind,  ja vi kan blive ved.

Mølledag 6. november fra 11.00 – 17.00
Næste mølledag afholdes af Gammelby Mølles bestyrelse.
Mølleriets kværne sættes i gang, og kornet males, mens mølleren vil fortælle om hvor-
dan denne gamle arbejdsplads fungerer.
Stadsstuen med kalkmalerierne vises frem. Her fortælles også historie, om hvorfor 
Johannes hængte sig på loftet og andre sandfærdige historier.
Der vil ligeledes være noget for børnene, en fiskedam og en kreativ hule i kælderen.

Julen
Starter i november – her pyntes møllen med frække nisser, skønne engle, farvestrå-
lende kugler, kække elsdyr og hvad der ellers lugter lidt af jul.

Selveste julemanden ville rykke i tøjlen, hvis han fløj over møllen. Han ville med garanti 
nyde en lille pause, spise en æbleskive og lade op til endnu en tørn.

Naturligvis hjælper vi gerne med gaven til tanten, bedsteforældrene, konen eller man-
den. Hvis gaven mod al forventning ikke falder i god jord,  giver vi naturligvis pengene 
retur.
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Tingvejen 21, Taulov
21 25 43 14  75 95 43 14  21 42 84 01

asl@trekantenstoemrer.dk

Nyt hår i Gl. Pjedsted
Salon Marianne

Mandag-tirsdag 0900-1700
Onsdag lukket
Torsdag-fredag 0900-1700
Lørdag 0900-1200
Eller efter aftale

Telefon 75 92 90 90
Børkopvej 33
7000 Fredericia

www.salonmarianne.dk
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Så skriver vi september. Det siges, at 
vi har haft den mest regnfulde sommer 
i mange år!!!. På tennisbanerne har der 
været godt gang i spillet hele sæsonen, 
banerne er så gode, at vandet hurtigt 
trækker væk.

Vi har lånt skolen vores anlæg fire ons-
dage, to timer om formiddagen, i august 
/ september. Dejligt når vi kan hjælpe 
hinanden i vores lille samfund.
Vi har haft vores sidste planlagte spil-
sammen aften, men der kan stadig spil-
les sammen om tirsdagen fra kl.19 til det 
bliver mørkt. Det har været dejligt med 
den store opbakning til fællesaftnerne.

D. 6. september holder ungdommen af-
slutningsfest / spil. Flemming og Steffen 
fester sammen med børnene. Der vil 
stadig være fællestræning i september, 
så længe som trænerne vil.
Seniorafd. afholder klubmesterskaber d. 
17. og 18. september, så i næste nr. har 
vi resultatet af årets “slid”.
Vi har med glæde konstateret, at vi har 
24 ungdomsspillere (stor fremgang) og 
54 seniorer, så det er bare godt. Vi hå-
ber alle har lyst til at fortsætte i sæson 
2012.

Findes der ikke, en som kunne tænke 
sig at afløse Flemming som banepas-
ser, vi har næsten slidt ham op.

Henvend dig venligst til Aase Jørgensen 
eller Flemming Wollenberg.
Ja så var der lige nogle nøgler, som I 
mangler at aflevere tilbage!!
Tak for en god sommer i sæson 2011.
Der kan spilles på banerne lige til frosten 
kommer, eller indtil Flemming tager net-
tene ned.

Aase Jørgensen
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Pjedstedvej 93 - 7000 Fredericia - Tlf.: 7595 4266

Døgnservice: 70 10 80 90
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Et nyt tiltag i år er baby-rytmik ved Kri-
stine fredag formiddag.
Desværre har vi endnu ikke fundet en 
springinstruktør til Mix-holdet. Det er vi 
meget kede af, og håber stadig vi kan 
være heldige.

Som altid har vi forskellige arrangemen-
ter i gymnastik. Den traditionelle Mørk-
holt-lejr, hvor vi allerede har fået nedsat 
et idèrigt udvalg. Men vi har også kryb 
og kravl, børnefællestræning og voksen-
fællestræning.

Hold øje med os på BPs hjemmeside 
hvor du kan finde holdbeskrivelser og 
datoer for de enkelte arrangementer, og 
hvor du også kan tilmelde dig.
God sæson til alle.

Gymnastikudvalget

Gymnastik i fuld sving
Den nye sæson i BPIs gymnastikafde-
ling er i fuld gang lige fra opstarten i uge 
36.

Gymnastikudvalget kan ”prale” af at vo-
res lille forening har så stor opbakning 
fra lokalområdet,  at vi i år kan tilbyde 
gymnastik på hele 14 hold til gymnaster 
i alle aldre, og med meget alsidig ind-
hold. At vi kan stille med så mange hold, 
skyldes ene og alene, at vi har en masse 
aktive, engagerede og tændte instruktø-
rer, der lægger et stort frivilligt arbejde 
på holdene.

Forældre / barn

Ildfluer

Ildfluer

Krudtugler
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Santrol Europe
Leverandør af Flexsand® til indfyldning  

i kunstgræsbaner.
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Sæsonen går på hæld og vi kan se til-
bage på virkelig mange gode tirsdag 
formiddage, hvor der primært har været 
spillet krolf og tennis.
Trods en våd sommer har vi gennemgå-
ende været ret heldige med vejret. Ja, 
det er næsten som om vejrguderne har 
valgt at skåne os for regn tirsdag formid-
dag.
Og så er det jo herligt, at der også er 
kommet nye ansigter i flokken. Nye og 
nye, det er helt efter hvad man forstår 
ved det, men i hvert fald nye i Senior-
motion regi.
Det sociale er stadig en vigtig del, både 
under og efter aktiviteterne. Der bliver
hygget med kaffe eller øl, snakket og 
grinet.
Holdet fra Seniormotion som deler Fo-
kus ud, tager på udflugt til Viborg og 

omegn d. 27. sept. Samtidig markerer 
det afslutning på sommersæsonen. Vin-
tersæsonen starter fredag d. 7. okt. kl. 
9.00 i idrætshallen. Hvis vejret tillader 
det, kan der naturligvis stadig fortsættes 
med udendørsaktiviteterne. Evt. nye og 
interesserede er meget velkomne til at 
komme og kigge, og prøve div. aktivite-
ter inkl. ”3. halvleg” i cafeteriet.

Kontigent fra 1.-10. 2011 til 30.-9. 2012 
er kr. 325,00.

Tilmeldning og betaling kan ske via BPIs 
hjemmeside.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Aase Jørgensen -  75954318
Mogens Lundø - 75954278
Jørgen Jakobsen - 75954290

Nye boliger i Landsmosen 

De gamle boliger i søen, der primært 
henvendte sig til ænderne, var ikke læn-
gere tidssvarende eller rettere sagt sa-
neringsmodne. De sidste par år havde 
de kun været beboet af et par enkelte fa-
milier, som ikke stillede de store krav. De 

fleste ænder stiller visse krav til deres 
bolig. Tidens tand havde sat sine spor. 
Særlig fundamentet var næsten tæret 
op, og kælderen var dermed blevet ret 
fugtig, ja der stod faktisk konstant vand i 
et af rummene.
Vor tidligere lokale murermester, som 
igennem et langt liv har haft næse for 
godt og gedigent kvalitetsbyggeri, ville 
ikke længere være vidne til denne udvik-
ling. Han gik derfor i gang med at bygge 
nye boliger efter de sidste nye principper 
indenfor andeboligbyggeri. Det resulte-
rede i tre nye huse med indbygget rov-
fugle- og ægtyverisikring. Næste skridt 
blev nu at få lavet det nye fundament. 
For hvad er et godt hus uden et godt fun-
dament. Denne opgave blev videregivet 

Arkivfoto
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Bliv kunde 
i Nykredit
Ring i dag og aftal et møde med en af 
vores rådgivere, så du kan høre mere om 
dine muligheder. 

Telefon 44 55 67 20

Gothersgade 17 
7000 Fredericia
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til hans tidligere 1. mand, som ret hurtigt 
skaffede materialer fra en ligeledes tid-
ligere gårdejer. Med hjælp fra to andre 
beboere ved søen, som også var et eller 
andet tidligere, blev der lavet det mest 
søsikre og solide fundament til de nye 
boliger.
Søsætningen blev klaret af en nuværen-
de havkajakejer, med efterfølgende fej-
ring på behørig vis, med en enkelt bajer 
på søbredden, medens man nød synet 
af de nye boliger.
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“Fryser  madammen – så ring til Mammen”

K.E. Mammen Fredericia ApS
Gl. Ribevej 65.

Tlf. 75 91 31 39.  Biltlf. 40 19 59 39

Everina’s systue
• Design og syning af tøj til børn og voksne
• Omforandring
• reparation

Pjedsted Kirkevej 19,  tlf. 7595 4041
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Fodbolden er i fuld gang med efterårs-
turneringen, og der har traditionelt væ-
ret lidt problemer med at få nogle hold i 
gang oven på ferien bl.a. også vort serie 
1 og 5 hold. Till gengæld er senior old-
boys og oldboys startet hårdt ud, og har 
for første gang i klubbens historie vel, 
langt sig i spidsen af deres respektive 
rækker. Ungdomsafdelingen fungerer i 
øjeblikket tæt på perfekt. Men mere her-
om andet sted.
Seniorafdelingen har traditionelt haft 
en vanskelig start, det har vi altid efter 
sommerferien. Vores lidt ældre spillere, 
tager lidt tid inden de kommer i omdrej-
ninger. Samtidig har vi været uheldig og 
mistet en del stamspillere på trods af, at 
vi gav håndslag på at spille efterårstur-
neringen færdig med manèr. Men Lars 
Andersen er taget til Erritsø, Steffen 
Kleister til Vejle FC og Claus Thomsen 
til Brenderup (pga. arbejde) og Martin 
Marcher er stoppet. Da vi samtidig er 
kommet i Århus kredsen, der traditio-
nelt er sværere end sydkredsen, bliver 
det vanskeligt. Det har givet de største 
øretæver  BPIs hold har fået i turnerin-
gen i mange år, nemlig med 1-6 og 1-7 til 
henholdsvis Vibys divisionsreserver og 
Stenballes nedrykkere fra Jyllandsseri-
en, men uafgjort mod Vutanspor 2-2 har 
givet humør i truppen igen. Det er alt for 
tidligt at dømme BPI færdig, den fejl har 
man gjort mange gange, men vi har et 
hold der fighter, så lad os nu se. Jeg tror 
stadigvæk, at vi nok skal drille nogle af 
de andre hold. Når vi kan stille i stærke-
ste opstilling, kan vi helt sikkert matche 
de fleste serie 1 hold. Men vi kan ikke 
løbe fra, at vi skal have et løbende gene-

rationsskifte, og det arbejder Finn Klein 
Sørensen perfekt med i øjeblikket. Finn 
skifter jo desværre til Vejle FC. Han har 
udført den ubetinget største trænerpræ-
station i BPI, selvom vi har haft mange 
dygtige trænere i BPI. Men 3 sæsoner 
i serie 1, var mere end vi  i klubbens le-
delse nogensinde havde drømt om, og 
vi er jo altså ikke færdige endnu. Men 
Finn har fået optimalt ud af vores trup. 
Heldigvis har vi fundet en kompetent 
afløser, nemlig hans tidligere holdleder 
og assistentræner Jesper Krogsgaard 
Madsen, der er 40 år og bosat i Vinding. 
Jesper har været holdleder i BPI i 2 år 
og tidligere 2 år i Lindved. Det er første 
gang, at Jesper bliver cheftræner, men 
han passer perfekt til BPI og han er me-
get vellidt i spillertruppen, så vi synes, at 
han mere end fortjener chancen, han er 
helt klart vores topkandidat. Vi er over-
beviste om, at Jesper kan videreføre 
Finns gode arbejde og selv træde i ka-
rakter, det bliver afgjort supergodt. Jes-
per har været ungdomstræner i mange 
år, og er dermed perfekt til at få de unge 
ført ind på holdet. Vi glæder os meget til 
samarbejdet, uanset om det bliver i serie 
1 eller serie 2.
Til slut vil jeg gerne opfordre alle, der har 
lidt med fodbolden at gøre, til at bakke 
op omkring vores arbejdsdag den 17/9 
fra kl.10.00 - 13.00. Meget, meget ger-
ne vores trofaste tilskuere og forældre. 
Husk, at I kommer gratis til fodbold og 
får mange gode oplevelser, kom derfor 
op og gør en indsats i  de 3 timer, der er 
mange arbejdsopgaver, og helt sikkert 
også noget til dig. Medbring gerne selv 
relevante  arbejdsredskaber.
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BPA har 3 forskellige TV-pakker !

Fuldpakke er standard TV-pakke i BPA
Fuldpakken med 60 TV-kanaler koster 381,- kr./mdr .

Vælg evt. en mindre TV-pakke:
Mellempakke med 35 TV-kanaler til 299 ,- kr./mdr.
Grundpakke med 26 TV-kanaler til 184,- kr./mdr.

Bestil pakkeskift med mail til tv@bpanet.dk eller brev til be-
styrelsen. Kontakt BPA’s bestyrelse hvis du har spørgsmål.

BPA er bare bedre og billigere!

Et pakkeskift koster 325,- kr. inkl. moms
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F.eks. malerpensler, rive, hakjern osv. 
Vi finder noget til dig, uanset din fysiske 
styrke.

Fodbold – ungdomsafdelingen
I ungdomsafdelingen, fodbold er der fuld 
aktivitet på banerne, og her er en om-
tale af hvert hold og deres engagerede 
trænere.
Årgang 2005 og 2006 trænes af Anders 
Gregersen, som selv er tidligere 1. divi-
sionsspiller og dermed bidrager med en 
stor fodbolderfaring, selv om der nu er 
tale om 3-mands bold. Som hjælpetræ-
ner er Jonas Sørensen, som er fundet 
på U17 holdet (nu serie 5) og opflasket 
med BPI-fodbold. Mottoet er at lære bør-
nene om fodbold gennem leg og latter, 
og der er en trofast skare af fodbold-
glade drenge og piger, som dog sagtens 
har plads til flere holdkammerater. Det 
er i de unge fodboldår, at grundstenen 
til vores fremtidige fodboldhold ligger, så 
det er rart at vide, at fodbold-guldet er i 
gode og kyndige hænder.
Årgang 2003 og 2004 har slået trænin-
gen sammen for at udnytte fordelen ved 
at være to trænere - Christian Specht 
og Carsten Deleuran. Efterfølgende er 
der endda kommet en ny hjælpetræner 
til, Lars Lodahl, så der er godt styr på 
holdene. Holdene er dog stadig tilmeldt 
i hver sin årgang i turneringen. Især år-
gang 2004 har haft stor tilgang og er 
pt. oppe på 11 spillere, mens årgang 
2003 meget gerne vil byde nye spillere 
velkommen. Der spilles for begge hold 
5-mands turnering.
Et nyt pigehold, årgang 2003, har set 
dagens lys efter sommerferien. Holdet 
er stykket sammen af piger, som spil-
lede på drengeholdene samt nogle ny-

tilkomne. Det er dejligt at se den energi, 
som disse piger udstråler, og de hæm-
ninger, som de sommetider var tynget 
af ved at spille med drengene, er fuld-
stændig væk. Der er stadig tale om et 
lille hold, som gerne vil have nogle flere 
holdkammerater, så er du en frisk pige 
med fodbold i benene, så mød endelig 
op. Holdet ledes af Jørgen Hansen, som 
også selv spiller fodbold, og som mange 
nok vil kende fra gymnastikkens verden 
også.
Årgang 2002 tromler derud af med en 
fantastisk solid spillerskare – og der er 
faktisk løbende tilgang af nye spillere, 
således er holdet nu oppe på 14-16 spil-
lere. Holdet trænes af Martin Hougaard, 
som engageret og målrettet holder over-
blikket. Holdet er tilmeldt til både 5- og 
7-mands turneringer og kan se tilbage 
på rigtig gode resultater og et godt sam-
menhold. Holdet deltager flittigt i turne-
ringer og stævner, senest Vildbjerg Cup, 
som der kan læses om andetsteds.
Pga. det store antal spillere, er det – på 
trods af en hjælpsom forældreflok - til-
trængt for Martin med en hjælpetræner 
eller meget gerne to, så skulle der være 
nogle, som også brænder for fodbold, 
hører BPI/Martin gerne fra dig/jer.
Årgang 1999/2000 har efter sommerfe-
rien skiftet træner, idet Martin Sørensen 
mente, at det nu var på tide at nyde sit 
otium og kun være morfar til ”holdet”. 
Han skulle erstattes af hele to trænere…
Det er en virkelig garvet træner, som 
mange fodboldspillere i BPI på et eller 
andet tidspunkt nok har haft som træner 
eller dommer, som har påtaget sig tjan-
sen som hjælpetræner/assistent, nemlig 
Frank Andersen.
Selv holdets træner, Michael Sand, har 
han også trænet engang… Michael er af 
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mange nok også kendt for sine mange 
år i BPI som spiller på 1. holdet. Det er 
en virkelig engageret og dynamisk træ-
ner-duo, som holdet har fået, og den tro-
faste spillertrup på 12-13 spillere, har nu 
fået tilgang til holdet med 3 nye spillere, 
hvilket er tiltrængt, idet holdet nu spiller 
11-mands fodbold. Der er dog fortsat 
plads til flere, så mød endelig frem til 
træning og vær med.
Holdet har efter sommerferien fået én af 
spillerne, Kenneth Stjernholm, udtaget til 
KUV-træning. Stort til lykke til Kenneth.
Piger årgang 1997/1998 trænes i år af 
Gitte Jensen – selv erfaren spiller på 
dameholdet. Det er lykkes at samle 11 
friske piger,som med højt humør og stort 
gå-på-mod kaster sig ud i kampene. 
Cirka halvdelen af pigerne er mange-
årige BPI-spillere, og den anden halvdel 
er klassekammerater, som BPI-pigerne 
har fået trukket herud. Pigerne spiller 7- 
mands turnering og har senest deltaget 
i Møgeltønder Cup. Til tider hjælper de 
også til i kampe på dameholdet.
Uden denne flok af engagerede trænere, 
som bruger mange timer af deres fritid 
sammen med vores børn – uanset om 
det regner, blæser eller solen skinner, 
var der ingen ungdomsafdeling. Derfor 
kan der kun lyde en stor opfordring til 
fortsat at bakke op om jeres barns fod-
boldhold, holdkammerater og træner.
Anne-Marie Hansen, kontaktperson for 
flere fodboldhold samt medlem af fod-
boldudvalget.

Lidt om holdet
Det nuværende U-10 drengehold er 
gennem flere år ledet og trænet af Mar-
tin Hougaard Jørgensen, og holdet har 
gennem de seneste sæsoner haft flere 
sportslige succeser. Bl.a. var holdet 
grundstammen på Bredstrup-Pjedsteds 
Skoles SFO-hold, der forrige år suve-
rænt vandt Fredericia Kommunes SFO-
turnering, ligesom holdet har nået finaler 
i div. turneringer, og vundet deres turne-
ringsrækker.
Nævnte sportslige succeser kunne give 
mistanke om et elitepræget hold, hvil-
ket ikke er tilfældet, idet adfærden på 
og omkring holdet afspejler sund kon-
kurrenceånd, der går hånd i hånd med 
”breddeidræt” og social ansvarlighed.
På holdet er der kolossal forældreop-
bakning til samtlige arrangementer, 
hvilket også var tilfældet med Vildbjerg 
Cup. Under arrangementet assisterede 
2 forældre, træneren, Martin Hougaard 
Jørgensen, med div. praktiske ting på 
spillerhotellet, Ørnhøj Hallen.
Mange forældre stillede op hver dag på 
sidelinjen til kampene. Nogle forældre 
havde lejet hytter på en campingplads 
i Herning, andre lå i campingvogn ved 
siden af spillestedet, mens andre tog 
turen hver morgen hjemmefra til spille-
stedet.

Vildbjerg Cup 2011
Flot debutdeltagelse af Bredstrup-Pjed-
sted Idrætsforening i Vildbjerg Cups 33. 
udgave, hvor drengeholdet U-10 nåede 
frem til finalen i Vildbjerg Cups Domino-
turnering.
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Den 100 pct. forældreopbakning ud-
mundede sig blandt andet i, at et foræl-
drepar tog en spiller med hjemve med 
hjem til overnatning hos egne forældre, 
for næste morgen at stille med spilleren  
til kamp kl. 08.00.
I mellemtiden havde dette forældrepar 
i nattens mulm og mørke også vasket 
spillertøjet – her kommer udtrykket ”TAK 
er kun et fattigt ord” i rette relief.
Holdet har gennem de seneste år fået 
tilgang og lidt afgang. Tidligere var der 
8-9 spillere mod i dag 14 spillere. 12 af 
de 14 spillere går på Bredstrup-Pjedsted 
Fællesskole, og 9 har hjemstavn i BPIs 
eget kirkesogn, mens de sidste 5 spille-
re kommer fra nabosognet inde i Ullerup 
ved Golfkvarteret.
Turneringen
Vildbjerg Cup havde deltagelse af ca. 
8500 spillere fordelt på 616 hold fra 14 
nationer, hvoraf nogle hold havde taget 
turen fra  USA, Canada, Uganda, Nige-
ria, Kenya og Estland. Der skulle spilles 
mere end 1600 fodboldkampe, inden 
vinderne var fundet i de forskellige ræk-
ker.
Turneringen var delt op med slutspil 
med nr. 1 og 2 fra hver gruppe, mens de 
øvrige placerede hold gik videre i Domi-
nocuppen.
Hos Drenge U10 var der tilmeldt 45 hold 
i 9 grupper à 5 hold. Der var af gode 
grunde ingen seedning, hvilket afsted-
kom, at nogle grupper var bedre besat 
af kvalitetshold, mens andre grupper  
bestod af hold på lavere niveau. Det be-
tød, at Dominocuppen reelt var på sam-
me niveau som slutspillet, hvilket vi også 
konstaterede ved selvsyn.
BPIs U10 drengehold til Vildbjerg Cup 
bestod af 11 spillere.
Første gruppekamp
Torsdag morgen mødtes vi kl. 09.00 på 

BPIs anlæg og kørte til Vildbjerg. Her 
deltog vi i indmarch efter march gennem 
byen med banner, der tilkendegav, hvor 
vi kom fra. Vores drenge havde fået far-
vet håret i klubbens farver, blå og gul. 
Men på grund af regnvejr gled farverne 
ned i ansigterne.
Efter åbningsceremonien spillede holdet 
i klubfarverne blåt og gult (spilletøj incl. 
hår og ansigt) åbningskamp i gruppen 
mod Vestervig-Agger IF. Drengene de-
buterede som 7- mandshold med 2 x 15 
min., og drengene var i ”VM-stemning”, 
og ville for alt i verden ikke tabe den før-
ste gruppekamp.
Der blev startet lidt nervøst mod Vester-
vig-Agger, der var et godt sammenspillet 
hold. Holdet fulgte trænerens oplæg om, 
at hver spiller skulle holde sin egen pla-
cering på banen.

Der kom lidt ro over spillet, da Mikkel 
scorede til 1-0. Da forsvaret holdt de-
res placeringer og holdt modstandernes 
angribere i skak, og målmanden tog 
resten, kom Vestervig-Agger ikke til fa-
det. Inden pausen øgede Sebastian på 
et fantastisk flot velplaceret langskud til 
2-0. Opspillet til Sebastian var perfekt 
helt nede fra forsvaret, hvor Kristof-
fer brød et angreb, spillede videre til  
Frederik, der førstegangsafleverede på 
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tværs af banen til Marcus, som igen før-
stegangsafleverede Sebastian. Fra star-
ten af 2. halvleg ” lå det i luften”, at Ve-
stervig-Agger kunne komme tilbage og 
vende kampen. Men vores målmand og 
taktiske forsvar hindrede modstanderne 
i at score trods flere nærgående forsøg.
I starten af 2. halvleg udnyttede Mads en 
forsvarsfejl hos modstanderne og sco-
rede til 3-0, men kort efter fik Vestervig-
Agger reduceret. Igen lå det ”i luften”, at 
Vestervig-Agger havde ressourcer til at 
komme igen og vende kampen.
Under Vestervig-Aggers angrebspres 
for at vende kampe, slog Mads til og luk-
kede kampen af. Det skete ud af intet 
på modstandernes banehalvdel, hvor 
Mads tog bolden fra en modstander og i 
bedste Preben Elkjær stil fik bolden med 
sig mod mål, hvor den blev hamret ind 
til 4-1.
Fanklubben af forældre på sidelinjen 
kom med dybsindige kommentarer om, 
at Mads måtte være en for tidlig reinkar-
nation af den nulevende og forhenvæ-
rende landsholdsspiller Preben Elkjær.
Vi var kommet godt fra start.

Anden gruppekamp
Fredag morgen kl. 08.00 stod der 
Mejrup GU1 på programmet. Det viste 
sig at være et godt sammensat hold, 
som kom foran 1-0 midt i første halvleg. 
Det skete efter modstanderne fik spillet 
sig forbi vores fysisk stærke og velspil-
lende back, Mathias. Det var efter mine 

kampnotater den eneste gang i hele tur-
neringen, at det lykkedes modstanderne 
at spille sig forbi Mathias. Godt præste-
ret af Mathias, som var bageste forsvar 
med Kristoffer.
Kort efter fik Mikkel udlignet på et fladt 
langskud, og efterfølgende var Mejrups 
mål under massivt angrebspres.
Mejrup kom i resten af kampen kun til 
yderligere 2 chancer, hvor der blev sco-
ret efter den sidste chance. Der blev sco-
ret efter hjørnespark, hvor dommeren 
først havde dømt målspark, men vores 
målmand Mathias viste rigtig sportsånd 
og forklarede, at han havde haft fingre 
på bolden, da han afværgede et skud.
Hjørnesparket blev sparket ind over 
målfeltet, hvor vores målmand Mathias 
gik direkte efter bolden, og blev væltet 
omkuld med flere med- og modspillere 
over sig. Mens vores målmand lå ned 
og havde pådraget sig skade, opstod 
der en tilfældig ripost, som Mejrup ud-
nyttede til scoring.
Målmand Mathias måtte bæres ud af 
banen, og vores anden faste målmand, 
Karsten, overtog hvervet. Det skal med 
det samme nævnes, at vores målmænd, 
Mathias og Karsten, begge stod for en 
god præstation under hele turneringen. 
Begge havde pragtredninger, der holdt 
holdet inde i kampen i slutfacen, hvor 
holdet pressede i angrebet.
Ved pausefløjt stod der 2-1 til Mejrup.
Anden halvleg var et stort stormløb mod 
Vejrups mål, men bolden ville ikke ind. 
Mejrup havde ikke én eneste afslutning 
mod vores mål.
Vi tabte 2-1 og drengene lærte, hvor 
uretfærdig fodbold kan være!
Tredje gruppekamp
Skuffelsen var stor efter nederlaget på 
2-1 til Mejrup, og for at holde os inde i 
turneringen skulle næste kamp om fre-
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dagen kl. 13.15 mod tyske TUS Buppel 
vindes. Minimum skulle der spilles uaf-
gjort. Efter nederlaget til Mejrup, så vi 
TUS Buppel rundbarerer Vestervig-Ag-
ger med 5-1, hvilket kunne have blevet 
meget værre for Vestervig-Agger.
TUS Buppel var frygtindgydende mod-
standere, som var fysiks stærke og 
velspillende, og var i stand til at lave 
herretacklinger, som dagligt ses i Bun-
desligaen.
Træneren fik peppet holdet op lagt taktik 
efter tyskernes stil.
Vores hold startede stærkt med tætte 
markeringer af modstanderne, og kam-
pen var hårdt spillet med herretacklinger 
på begge sider. I starten af kampen slog 
det tyskerne lidt ud af kurs, at der var 
andre end dem, der besad evnen til at 
tackle igennem og få bolden med sig, 
hvilket også var tilfældet, da Marcus 
tacklede en modstander og løb contra 
mod tyskernes mål, hvor han elegant 
afdriblede målmanden og lagde bolden 
i kassen til 1-0.

Anden halvleg fortsatte med flere gode 
angreb fra begge hold, inden TUS Bup-
pel efter fladt indlæg på hjørnespark fik 
udlignet.
Nu bar kampen præg af, at den tyske 
fodboldmaskine var kommet i gang, men 
vores målmand og forsvar var på plads, 
og på et hurtigt udlæg fra målmanden til 
Marcus på midtbanen, var Marcus hurtig 
på aftrækkeren, da han så, at den tyske 
målmand var trukket lidt ud fra stregen. 
Marcus skød en høj bold ude fra midten 
mod det tyske mål, hvor bolden ramte 
overliggeren og sprang ned på stregen 
og videre ind i ryggen på den tyske mål-
mand, der svævede i luften efter bolden.
Forløsningsjubel udspillede sig på side-
linjen, da bolden efter at have ramt den 
tyske målmand i ryggen sprang ind i må-
let.
2-1 og resten af halvlegen bestod af her-
retacklinger fra begge hold og pres fod-
bold fra tyskerne mod det danske mål.
Endelige fløjtede dommeren kampen af 
– tyskerne var skuffede og forlod banen 
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KOM OG HENT INSPIRATION
Materialer og tilbehør til nisser og trolde sælges.

Nisseværkstedet har åbent hver onsdag fra 
kl. 9.00 – 17.30. Og er fyldt med nisser og trolde.

Se mere på hjemmesiden www.Ullapaaske.dk.

Ulla Paaske
Landsmosevej 41, Pjedsted, tlf. 7595 4695
e-mail : ulla.paaske@bpanet.dk

“Når træerne vokser dig 
over hovedet og rødderne 

stikker for dybt!”

Kontakt  
www.rodmanden.dk

Din lokale rodmand

Se priser 
på hjemmesiden

Galleri Eskely
Keramiker Gurli Hjorth

Vi har altid åbent, ring blot på 
7592 6811.

 (ja, DANKORT har vi også)

Pjedstedvej 66, Gl. Pjedsted
www.Galleri-eskely.dk
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uden at sige tak for kampen - sejren på 
2-1 bragte holdet og tilhængere i den 
syvende himmel. Holdet var stadig med 
i turnering, og stod selv for afgørelsen 
for videre deltagelse i den sidste grup-
pekamp.
Hjem til hotellet, hvor der blev talt om 
kvalifikation til slutspillet, som drengene 
sidestillede med Champions League, 
mens Dominocuppen for 3`ere, 4´ere og 
5´ere fra grupperne blev sidestillet som 
Euro-league og ikke relevant for dem.
Fjerde gruppekamp
Lørdag morgen kl. 08.00 – igen morgen 
kamp – mod Aars IK, som var et rimeligt 
godt hold, men vores drenge er generelt 
ikke morgenmennesker, og derfor ikke 
rigtig tændte fra starten.
Holdet skulle bagud med 1-0 før det 
vågnede op til dåd. Midt i halvlegen fik 
Mads udlignet, og vores hold fik total 
overtaget resten af halvlegen, hvor der 
var flere nærgående afslutninger.
Pausestillingen var 1-1 og anden halv-
leg kørte stødt og roligt derud af, hvor 
opfattelsen var, at det blot var tale om 
tid, inden vi fik scoret igen.
Men, men, men ….. en af de sjældne 
forsvarsfejl blev udnyttet af Aars IK, som 
kom på 2-1, og resten af kampen var et 
stormløb mod Aars IK´s mål for udlig-
ning og kvalifikation til slutspillet.
BOLDEN ville ikke ind – og vi tabte 2-1.
Drengene var grædefærdige og parate 
til at tage hjem. Men de blev forklaret, at 
Dominocuppen var turnering med mas-
ser af gode hold, der som os selv ville 
have kunnet præsteret noget i slutspillet, 
og Dominocuppen var en god turnering 
at deltage i.
Det tog drengene til sig, og de var tænd-
te på at ”at gå hele vejen” i Dominocup-
pen.
Dominocuppen – 1/8 dels finale

Som 3`er i gruppen var holdet kvalifice-
ret direkte til 1/8 delsfinalen fredag kl. 
16.45. Her skulle vi møde Vildbjerg IF, 
som havde kvalificeret sig som 4´er i de-
res gruppe og vundet deres 1/16 delsfi-
nale.
Flere forældre havde nu fået weekendfri 
og var mødt op på sidelinjen.
Det blev den eneste kamp, hvor holdet 
ikke fik kvalificeret modstand, og efter 
3-0 fik Vildbjerg efter reglerne indsat en 
ekstra spiller efter hvert mål. Men sco-
ringerne fortsatte til 6-0.
Mikkel med 4 mål og Mads med 2 mål 
holdt legestue med Vildbjergs IK´s for-
svar.
Kvartfinale

Kvartfinalen stod mod Hem IK, som viste 
sig at blive en hård nød at knække. Hem 
IK var et velspillet og fysisk stærkt hold, 
men vores stærkt kæmpende midtbane 
med ”Lille Emil”, som aldrig gav op, til-
kæmpede sig en bold på midtbanen og 
løb frem i venstre side, afleverede til 
Kristoffer, som elegant aflevere til Mads, 
der hamrede bolden i kassen til 1-0.
Inden pausen fik Hem udlignet.
Det, der gjorde udslaget i denne kvartfi-
nale var, at vores hold er sammenspillet, 
og kan følge den taktik, som træneren 
fremlægger. Og hvis dette ikke er nok, 
så har vi Rasmus.
Rasmus kan løbe solen ned, og hvis han 
taber en bold, vinder Rasmus ofte selv 
bolden tilbage igen.
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Det er ærlig snak…

… når vi siger  
velkommen hos os
Det ligger i sagens natur, at lokalt 
sammenhold spiller en stor rolle hos 
os. Derfor kan du roligt gå ud fra, at 
vores velkomst altid er ægte, når du 
kommer i banken eller henvender 
dig på anden måde.

Giv din økonomi en chance
Hvordan har din økonomi det? Vi 
gennemgår dine konti og skræd-
dersyr den bedste løsning til dig. 
Kontakt kunderådgiver Annette 
Vestergård Hansen på tlf. 7620 3962 
eller email avh@vb.dk og aftal en
uforpligtende snak over en kop kaffe. 

NB-klub er på Nyager 12 i  
Bredstrup.   
Vi mødes på tirsdage fra  
kl. 15,30 til kl. 16,30.
NB-klubben er Nyager Børneklub, som 
er tilsluttet Danmarks Folkekirkelige 
Søndagsskoler.
Ledere er Gunhild og Bjarne Gertz 
Olsen, tlf. 75 95 43 17
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Ved et langskud fra højre side bragte 
Rasmus os på 2-1, men Hem kom stærkt 
igen og fik udlignet, og få minutter før tid 
var stillingen 2-2, men i Hems favør, idet 
kampen i tilfælde af uafgjort blev afgjort 
til fordel for det hold, som havde fleste 
hjørnespark.
Det var Hems træner og spillere godt 
klar over, så alle Hem-spillerne forsvare-
de sig mod BPIs massive presspil. Ras-
mus var her og der hele tiden, og han 
opfangede en løs bold i højre side, og 
hamrede resolut første gang til bolden, 
som gik i mål uden en chance for Hems 
målmand.
Med 3-2 var BPI i semifinalen, da Hem 
aldrig nåede at omorganisere sig til an-
grebsfodbold i kampens sidste minut.
Holdet var i semifinalen, der skulle spil-
les søndag formiddag. Spillerne be-
gyndte nu at vise træthed og div. små-
skader viste sig efter en hård dag med 
3 kampe, og hvor følelsesregisteret var 
brugt fuldt ud hos spillere og forældrene 
på sidelinjen .
Det var meningen, at holdet skulle have 
deltaget i Open Air fest på stedet, men 
der var stort flertal blandt spillerne for 
at tage hjem på hotellet, Ørnhøj Hallen, 
som ligger 14 km. derfra. De ville hjem 

og tidligt i seng, så de var klar til mor-
gendagens semifinale.
Semifinalen
Søndag kl. 09.40 skulle semifinalen af-
gøres mod Skive. Skive var skarpe fra 
starten og deres forsvar var på plads, og 
midt i halvlegen kom Skive på 1-0, hvil-
ket holdt til pausen.
Trætheden var begyndt at melde sig hos 
spillerne, som hver især trak sig selv 
op med håret. Det var en saltvandsind-
sprøjtning til hele holdtet, da Rasmus 
opfangede en tværbold i Skives straf-
fesparksfelt. Rasmus driblede elegant 
forbi Skive´s målmand og puttede stille 
og roligt med venstre fod bolden i mål 
til 1-1.
Det var et chok for Skive, og saltvands-
indsprøjtningen fra det udlignende mål 
gjorde, at vores hold begyndte på deres 
kendte presbold, der resulterede i hjør-
nespark. En ripost efter hjørnesparket 
blev udnyttet af Mikkel inde i feltet, hvor 
bolden blev hugget ind i målet mellem 
venner og fjender.
Nu stod der 2-1 midt i anden halvleg. Re-
sten af kampen blev vores mål holdt rent 
af et viljekæmpende målmand, Karsten, 
og forsvarsmuren Kristoffer og Markus, 
ligesom angrebsspillerne blev trukket 
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Tlf.: 75 95 41 66  •  Mobil.: 40 62 41 66
Mail: hkren@mail.dk

Akupunktur
Hovedpine – lændesmerter – infertilitet – øjenforkalkning – astma 
– menstruationsproblemer – høfeber – tinnitus – tennisalbue – fros-
sen skulder – maveproblemer – infertilitet – gigt – svimmelhed – 
blodomløb – migræne – stress – søvnproblemer – med mere

akupunktet.net • Tove Bisgaard • tlf 2147 7337



27

tilbage. Taktikken holdt, og Skive´s pres 
for udligning lykkedes ikke.
Lettelsens suk hørtes tydeligt fra spiller-
ne og forældrene på sidelinjen, da dom-
meren fløjtede kampen af.
Holdet var i finalen – men det så dystert 
ud hos spillerne, hvor flere var totalt ud-
mattede og flere humpede rundt med 
småskader.
Finale
Finalen skulle afvikles fra kl. 11.30, hvor 
modstanderne var Støvring. Mads og 
Frederik var skadet og kunne som ud-
gangspunkt ikke spille, men begge hum-
pede under finalen ind som udskiftere, 
så andre kammerater kunne få et velfor-
tjent kort hvil. I anden halvleg blev ud-
skiftningsmulighederne elimineret.
Støvring chokstartede med scoring til 
1-0 i det første angreb, hvor en tilfældig 
ripost blev udnyttet.
Vores hold rystede den grumme start 
af sig, og kom stille og roligt ind i kam-
pen, men holdet bar præg af, at alle var 
slidte, og udskiftningsmulighederne var 
minimale. At holdet har moral til at rej-
se sig i de meste kritiske situationer og 
ikke ser sig slået før sidste dommerfløjt, 
kom frem da Mikkel modtog et indkast 
og driblede ned ad banen og udplacerer 
Støvrings målmand med et velplaceret 
fladt skud til 1-1.
Indtil det sidste minut af første halvleg, 
bevægede kampen sig med skiftevis af 
overtag til holdene, men det lykkedes 
Støvring at score til 2-1.
I anden halvleg startede Støvring igen 
stærkt og i første minut tæt på at komme 
på 3-1, men med Mathias i målet holdte 
en superredning os inde i kampen.
Samtlige spillere trak sig igen selv op 
ved hårrødderne og forsøgte at vende 
kampen. Kampstatistikken gav BPI fle-
ste hjørnespark, hvilket i tilfælde af uaf-

gjort ville gøre BPI til vindere.
Men sådan blev det ikke – hele anden 
halvleg var et stort pres mod Støvrings 
mål. Vores forsvar var helt med fremme. 
Forsvarsspilleren Kristoffer udplacerede 
Støvrings målmand med et langskud, 
som ramte stolpen og gik videre til mål-
spark. Rasmus løb og løb, fik flere far-
lige afslutninger, som enten havnede i 
sidenettet eller hos Støvrings målmand.
Ved hver BPI afslutning mod mål hørtes 
der fra sidelinjen højlydte suk fra foræl-
drene og træner.
Det blev 2-1 til Støvring efter en velspil-
let finale, som vores hold også kunne 
være stolte af.
Flere af drengene græd efter nederlaget 
og blev trøstet af dommeren, som forkla-
rede, at det var ”de små marginaler”, der 
afgjorde kampen. God dommer og god 
sportslig optræden fra Støvring gjorde, 
at tårerne var væk fra vores drenges kin-
der ved præmieoverrækkelsen.
Vildbjerg Cup anno 2011 var slut – vi 
havde på under 3 døgn spillet 8 kampe 
– scoret 20 mål og kun ladet modstan-
derne lave 10 mål mod os. Det var træt-
te drenge og forældre, der drog hjem-
over med rygsækken fyldt med positive 
sportslige- og sociale oplevelser.
Til slut vil jeg – og garanteret med stilti-
ende samtykke fra de andre forældre – 
give en stor tak til alle dem, som gjorde 
det muligt, at U10 drengeholdet kunne 
deltage i Vildbjerg Cup.
Speciel tak til Martin Hougaard Jør-
gensen, som tydeligt ligger hjerteblod i 
sin trænergerning, og jeg ser frem til at 
møde forældre og drengene igen, når 
aktiviteterne genoptages på BPIs træ-
ningsanlæg efter sommerferien.

Kurt Kingod
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Smidstrup Smede- og Autoværksted
v/ Bjarne Laursen

Madekærvej 1 • Smidstrup • 7000 Fredericia
Tlf. 75 86 00 28  •  Fax 75 86 07 58

E-mail bjarne@smidstrup-auto.dk
privat: Elbovænget 17, Bredstrup, tlf. 75 95 40 08

Den 1. oktober 2011 er det 10 år siden jeg 
startede min frisørsalon i Pjedsted

Derfor holder jeg reception 
Lørdag d. 1. oktober 2011 fra kl 10 til 15

Jeg giver 20% rabat på alle produkter i 
hele oktober måned
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Alle har da lyst til at slå igen
Banerne er fordelt, ketsjerne er støvet af 
og nettene er sat op. Alt er klar til en ny 
sæson for badmintonspillere i alle aldre 
og på alle niveauer. Seniorerne er alle-
rede nu startet så småt, og ungdoms-
spillerne starter d. 14. september. Når 
ungdomsspillerne starter, er der mulig-
hed for at låne nye ketsjere, som bad-
mintonudvalget har fået mulighed for at 
indkøbe for de penge Kajakklubben har 
sponseret. Stor tak til Kajakklubben for 
støtten.
Ungdomsspillerne vil få mulighed for at 
lære hinanden at kende under et min-
dre socialt arrangement d. 5. november. 
Vi håber på at få etableret et rigtig godt 
sammenhold, så vi sammen kan komme 

ud til en masse stævner i denne sæson. 
For nu ikke kun at leve højt på andres 
arbejde, har badmintonudvalget sagt ja 
til at arrangere et stævne under DGI, 
som vi håber I alle vil bakke op om.
Der er stadig ledige baner, så hvis du 
har glemt at melde dig til eller fået lyst 
til at spille badminton i BPI, så er der 
også plads til dig og din familie. Bane-
oversigten kan ses under ”badminton” 
på Bredstrup-Pjedstrup hjemmesiden. 
Der vil komme mere information om de 
forskellige arrangementer senere på 
året. Vi glæder os alle til at komme rig-
tigt i gang og ser frem til at se jer i hallen. 
Husk på: I badminton er det helt i orden 
at slå igen.

Månedslotteri
August 2011  
 A: 13 - 9 - 78 - 46  B: 83 - 3 - 50 - 89
September 2011
 A: 79 - 19 - 100 - 24 B: 69 - 79 - 24 - 78 

Månedslotteriet er BPIs lotteri, hvor der er 100 nr. i to serier.
Hver måned udtrækkes 4 vindere i hver serie, hvor gevinsten er 1x200 kr. og 
3x100 kr. 
Har du lyst til at deltage i månedslotteriet, er du velkommen til at kontakte 
Henny Obling, Stationsvej 17, tlf. Tlf. 21 29 17 28, mail: obling56@gmail.com

Ingen vinter uden tirsdagsklub
Vi starter igen tirsdag den 4. oktober kl. 
09.00 til 12.00, mødested som sædvan-
lig i skyttehuset. Håber vi ses igen i år.

Det selvbestaltede udvalg
Tirsdagsklubben

noget for dig?
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Silverrado Ranch Linedancers
Vi danser hver tirsdag i Bredstrup-Pjedsteds Fæl-
lesskoles gymnastiksal. Alle er velkomne, gamle, 
børn, unge, - og alle dem midt i mellem!

Tirsdag:
18.00 - 18.55 Let begynder hold*
19.00 - 20.10 Hygge hold (let øvet niveau)
20.15 - 21.30 Øvet hold
* meget lidt eller ingen kendskab til linedance 
Husk: Indendørs fodtøj til at danse i, og vand.
Instruktør: Majbritt Hansen og Jette Matthiesen

Ring til Majbritt, mobil 2865 2214 for  
nærmere information - eller se:  
www.sr-linedancers.dk
Velkommen til en aften med masser af godt humør 
og herlig dans.

Dette blad bliver delt ud fysisk til beboere i Bredstrup-Pjedsted området. Men bladet kan 
også hentes på internettet. 
Gå ind på 

www.bredstrup-pjedsted.dk/fokus 

Her finder du de sidste 6 numre af 
Fokus som PDF-dokumenter, samt andre oplysninger om bladet.
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Efterårsfest
Lørdag 29. oktober

kl. 18:00-02:00
i Bredstrup-Pjedsted Hallen

Køb din billet
på nettet inden
1. september

Pris 250,- kr.
inkl. kæmpe ta’selv buffet

Herefter er prisen 295,- kr.

NYT I ÅR“Alpenwahnsinn”after/before skibar

Billetter købes på 
www.bredstrup-pjedsted.dk

2 kolling fra 
kassen
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Vi har et stort udvalg 
af miljørigtige biler

Fredericia Auto-Service A/S
Vesterballevej 9B · 7000 Fredericia · Telefon 75 92 42 44 · www.fredericia-autoservice.dk

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 

ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine ŠkodaSuperb GreenLineŠkodaFabia GreenLine Ny ŠkodaOctavia GreenLine 

295980_FredericiaAuto_VW-ann.indd   1 18/09/09   14.22

Karet magervej 1 9 A
7 0 0 0 Fredericia
Tlf . 7 5 9 5 4 4  3 3

www.havkajakken.dk

Havkajakken & Friluftsliv ApS
Godt  udst yr... t il sikre oplevelser!

Hallens Cafeteria
kom og spis eller 
tag maden med hjem.

Se menuen på 
www.bredstrup-pjedsted.dk
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Fortegnelse over foreninger og råd i Bredstrup-Pjedsted
HUSK at indsende rettelser til os på fokus@bpanet.dk

Andelsboligforeninger
– Pjedsted 1
Christen Keld Hansen
Landsmosevej 17, 75 95 45 35
– Grønvang
Søren Kjærsgaard
Grønvang 1, 75 95 48 15

Arbejdernes Boligforening
Den Gamle Præstegårdshave
Tonny Andersen, 
Pjedstedvej 54A, 2892 7170

Bredstrup og Pjedsted Menighedsråd 
Bjarne Gertz Olsen, Nyager 12
75 95 43 17

Bredstrup-Pjedsted Antennelaug
Bent Christensen, Elbosvinget 6,
75 95 43 68
 
Bredstrup-Pjedsted Beboerforening 
Kontaktperson Lone Herbst Nørgaard
Elboparken 30, 28 56 98 30

Bredstrup-Pjedsted Juniorklub
Skolesvinget 1,

Bredstrup-Pjedsted Hallen
Halinspektør: Poul Jensen, 75 95 45 84
Formand: Carsten Jørgensen, Nyager 1, 
75 95 47 02

Bredstrup-Pjedsted Skoleskak
Bent Ebbesen, Nyager 14, 75 95 44 48

Børnehaven „Klokkefrøen”
Landsmosevej 2, 75 95 43 12
Formand: Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75

Det lille Fjernsyn
web: www.bredstrup-pjedsted.dk
email: dlf@bpanet.dk
Erik Kleemeyer, 75 91 05 09

Elbospejderne, DDS
Gitte Riber, Toftevej 5, 22 75 61 33
www.elbospejderne.dk

Grundejerforeningerne:
– Elbo:
Torben Jensen, Elbosvinget 11
tjeatsped@hotmail.com
– Ellegaardsparken:
Carsten Buch Nielsen, Ellegaardsparken 19
75 95 43 36
– Gl. Pjedsted:
Stefan Nüchel, Pjedsted Kirkevej 4,
40 42 49 75, stefan-n@mail.dk
– Landsmosen:
Jørgen Hansen, Landsmosevej 33,
75 95 43 05
– Nyager:
Kennneth Lauersen, Nyager 7, 
22 94 85 78, laursen@bpanet.dk
– Skrænten:
Jørgen Møller, Elbokrogen 19,
75 95 45 79

Jagtforeningen
Finn Johansen, Fiskebækvej 32,
75 95 46 15

Nyager Børneklub
Gunhild Olsen, Nyager 12, 75 95 43 17

Pjedsted-Bredstrup Foredragsforening
Else Marie Vind, Skovbøllingvej 4,
75 95 43 46

Pjedsted Kultur & Forsamlingshus
Kjeld Hindkjær, 75 95 40 93 
Formand: Arne Jensen, 
Landsmosevej 41, 75 95 46 95

Pjedsted Vandværk
Formand: Niels Ladegaard Jensen, 
Fiskebækvej 5, 75 95 46 09 
E-mail: pjedsted.vandvaerk@email.dk

Silverrado Ranch Linedancers
Lizzie Jensen, Skjoldborgsvej 34, 
20 67 30 34, vognmand-jessen@mail.dk

Skolebestyrelsen
Michael B. Sørensen
Elbovænget 23, Bredstrup
75 92 92 85 

Sognepræsten
Ole Engberg, Bredstrupvej 128, 
75 95 40 24
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v/Henriette Mellin

Peder Bøgvads Vej 10

7000 Fredericia

Salon

Olios
Tlf.: 26 82 04 52

GOTHERSGADE 10 • FREDERICIA • TLF. 75 92 37 00
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Bredstrup-Pjedsted Idrætsforening
Bestyrelse:
Formand: Karl Anker Thomsen Fiskebækvej 30 75 95 42 08
Kasserer: Karen Boysen Tornsagervej 1 40 17 21 21
Medlemsadm.: Rita Pedersen Enghavevej 5 24 25 16 79
Sekretær: Anja Tofte Larsen Børkopvej 5 51 92 23 35
Badminton: Karin Ottesen Bredstrupvej 117 75 95 44 23
Blad: Jette Schildt Elbovænget 2  26 12 45 52 
Fodbold: Jørgen Hansen Landsmosevej 33 75 95 43 05
Gymnastik: Trine Hansen Landsmosevej 35 75 95 48 88
Håndbold: Dennis Nymark Nyager 23 30 31 33 83
Skydning: Lars Kring Mortensen Elbovænget 19 75 95 45 85
Tennis: Aase Jørgensen   Elboparken 19 75 95 43 18

Udvalg:
Badminton:
Karin Ottesen *) 75 95 44 23  
Lotte Lissau 75 95 48 38
Arne Pedersen 75 95 40 27
Gert Agner Rasmussen 28 55 10 40 
Mette Kusk Jensen 26 12 45 41 
Jette Dall  

Blad:
Jette Schildt   *) 26 12 45 52
Lene Christensen   75 95 47 46 
Mette Labich 64 41 03 43
Thomas Fragtrup 25 39 15 44

Fodbold:
Jørgen Hansen   *) 75 95 43 05
Claus Labich - 
Anne-Marie Hansen 29 92 69 95
Jan Mathiesen-Larsen 23 70 10 22
Tommy Erbs 22 44 73 56
Eva Jespersen 40 45 44 76
Torben Enemark 75 95 42 98
Kurt Kingod -

Håndbold:
Dennis Nymark *) 30 31 33 83 
Annette Laursen 75 93 33 77
Mette Rehmeier-Madsen 75 95 45 75 
 
Eventuelle rettelser – henvendelse til 
Jette Schildt, Elbovænget 2,  Tlf. 2612 4552
mail: fokus@bpanet.dk

Gymnastik:
Trine Hansen *) 75 95 48 88
Ella Hachenberger *) 75 86 61 01
Linda Bang 22 94 66 44
Anette Papsø Møller 75 95 48 24
Yvonne Christiansen 60 11 09 44

Senior Motion kontaktpersoner:
Aase Jørgensen  75 95 43 18
Mogens Lundø 75 95 42 78
Jørgen Jakobsen 75 95 42 90

Skydning:
Lars Kring Mortensen   *) 75 95 45 85 
Preben Sørensen    75 95 43 37
Bo G. Madsen 75 92 44 33
Thomas Sørensen 75 95 40 05 
Bent Knudsen 29 21 72 05
Tommy Sørensen 75 95 47 16
Tonni Leth 86 69 49 68 
Søren Madsen

Tennis:
Aase Jørgensen  *) 75 95 43 18
Ejgild Christensen 75 95 41 28
Flemming Wollenberg 75 95 42 55
Brian Sørensen 75 95 44 70
Peder Skjødeberg 75 95 41 07

*) = Formand for udvalget




